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בביירות. בהפצצה עתה הנהרג ילד כל
 של עיי־המסולת תחת הנקבר ילד כל

ישראלי; עיתונאי בידי נרצח מופגז, בית
 אולי פקודות. ממלאים והתותחן הטייס

 רק אך מוסריים. פיקפוקים בליבם יש
 אל״מ כמו מעם, המורמים יחידי־סגולה,

מוס מסקנות להסיק מסוגלים גבע, אלי
 בתלם, הולך נורמלי אדם קיצוניות. ריות
פקודות. וממלא עיתונים קורא

— לעיתונאי נותן אינו איש אולם
איש לשקר. הפקודה את — 1982 בישראל —

שיקרי את להדפיס אותו מכריח אינו ן
מחנות־ריכוז אין לחשפם, מבלי הזולת, |

 איש במדינת־ישראל. יהודיים לעיתונאים
 אותי הכריחו לטעון: אי־פעם יוכל לא

כך. ״-לכתוב

שת כתי
ם לדי י

והופ־ ״הופצצו כי מודיעים כוקר מדי
במערב־ביירות.״ קיני־מחבלים גזו

שקר. שזהו יודע כך הכותב עיתונאי כל
 קינים ״קינים״. אין למחבלים כל, קודם +

הטו — לבני־אדם לציפורים• לחיות, יש
עמ מישרדים, בתים, יש — והרעים בים
מיפקדות. דות,
העיקר. זהו לא אך

 בעיתון נער־שליח שכל הוא העיקר
 כל את מזמן פינו ״המחבלים״ כי יודע

 ראשי במערב־ביירות. הקבועים מיתקניהם
 יום, מדי מישרדיהם את מחליפים אש״ף

 בלי עמדותיהן את משנות אש״ף ויחידות
 דריכות של במצב נמצאים אלה כל הרף.

 פעולות־קומנדו מפני חוששים הם עליונה.
ויוד והיבשה, האוויר הים, מן ישראליות

 לחטוף לנסות עשויים הישראלים כי עים
כ יודעים הם המנהיגים. את להרוג או 11

 הפצצה. או הפגזה להתחיל יכולה רגע בכל
ההס להיפתח יכולה יום שבכל :ובעיקר
 יושבים הם אין כן על הגדולה. תערות

קבועים. במישרדים או סטאטיות בעמדות
 של במישרדו במערב־ביירות ביקרנו

 היתד, זאת לבדי. מחמוד אש״ף, דובר
 מילבד דבר בה היה שלא ריקה, דירה

 ספק אין כסאות. ושלושה אחד שולחן
במ ״המישרד״ שכן כבר היום שלמחרת

אחר. קום
מחב ״קיני הפצצת על שמדבר מי לכן.

 משקר. פשוט מחבלים״ ״מיפקדות או לים״
 אזרחים של ראשיהם על נוחתות הפצצות

 הרג. זהו זקנים. ילדים, גברים, נשים, —
רצח. זהו כמשמעו. פשוטו
:להיפך צבאית. תכלית שום לו אין

 המיל- תולדות על משהו שיודע מי כל
 הפצצה כי יודע בעולם האחרונות חמות

ם והפגזה נ י חנפ מוראל את מורידים א
 לונדון של הבליץ להיפך. אלא געים. י
 למכסימום עד והגביר הבריטים, את ליכד ,

 למרצחים שלהם הלוהטת השינאה את
 גרמניה. בערי 1גכ קרה כך הגרמניים.

 על־ידי.בעלות- האוויר מן הושמדו כאשר
ההיסטוריו כל של נחרצת דיעה הברית.

 דבר תרמו לא אלד׳ שהפצצות היא נים
 — להיפך אלא הנאצי, המישטר לנפילת

 הרגע עד הגרמני העם את סביבו ליכדו
ממש• האחרון
 סטאלינגראד של החיזיון העולם. בעיני
 המערבית ביירות לעתיד. אינו בביירות

ש בעוד סטאלינגראד. בעיניו הפכה כבר
 ״כתישת״ עד מדברים ישראל עיתונאי

השמדת־עם. על מדבר העולם העיר.
יש עיתונאי מתלוננים הנורא בעיוורונם

 כלי־התיק־ כל של האנטי־שמיות על ראל
 הזרים הדיפלומטים כל ושל בעולם, שורת

 כי מבינים הם אין בביירות. הנמצאים
לחלו שטוף־מוח שאינו נורמלי, אדם כל

כך. הדברים את לראות מוכרח טין.
ת תיו  או

ס של ד
 ישראל עיתונאי של הקדמון החטא

״מחבלים״. במילה השימוש הוא
 בחוליית־ חבר זה בשם לקרוא אפשר

 זה לצורך למשימת־פיגוע. היוצאת חבלה.
 הומצאה כאשר מלכתחילה, המילה נועדה
 הפידאיון כי רצה שלא דיין, משה על־ידי

ה ״חבלנים״. בתואר ייקראו הפלסטיניים
בצה״ל. גם מקובל

 העיתונאים, בין אילמת בהסכמה אולם
 נקראו תחילה בהדרגה. המושג הורחב

 הורחב אחר־כך אש״ף. לוחמי כל כך
דיפלומ — אש״ף אנשי כל על המושג

 בבתי- מחנכים חברי־מוסדות פקידים. טים,
 ואחיות רופאים אש״ף, שבהנהלת הספר

 כולם הפלסטיני. האדום הסהר במיתקני
.,מחבלים״.
שטי שיטת של נדיר בניצחון אחר־כך,

 זרים. בפי גם זה מושג הושם ה,מוח,פת
 המלך כי ישראל בעיתוני לקרוא אפשר
מביי לצאת למחבלים ״קרא למשל, פאהד,
 דיווח פרסי צ׳ארלס ש״ד,סנטור או רות״,

 פאהד המחבלים״. נציג עם פגישתו על
פרסי. עשה וכך אש״ף, על דיבר

 העם בני כל על המושג התפשט מכאן
כ ״מחנות־מחבלים״, מפציצים הפלסטיני.

הפלסטי הפליטים למחנות היא שהכוונה
 לו־ לא) גם (ואולי ממוקמים שבהם ניים,

חמי־אש״ף.
 מפשע. חף הוא כותב. רק העיתונאי

 הוא כאשר אך נייר. על אותיות מעלה הוא
 שלם, עם שד לדה־הומאניזציה יד נותן
 מי שלם• עם של דמו את מפקיר הוא

 ליהודי קרא זאת. יודעים היהודים, כמונו,
 לפליט קרא דמו. את והתרת ״תת־אדם״,

 להפצצה, אותו והפקרת ״מחבל״, פלסטיני
אנושיותו. לשלילת לגירוש, להפגזה.

 עיתונאי בדמות קרן־אור יש עיתון בכל
 בלי ישראל, עיתוני כל אך אחר. או זה

 נתנו זה) שבועון (מילבד הכלל מן יוצא
מלאכ את עושים הם זה. נורא לתהליך יד

 למסור תחת מוחות, שוטפים הם רמייה. תם
 הנשים, גוויות על ביירות, חורבות מידע.

 משמשות תחתן, הקבורים והילדים הגברים
כאנדרטה. להם

ת ב ת :הק־דמ־ הסוער כ

 והקשר מסתבכת הלבנון מידהמת
 גילויי מתהדק. ישראל סביב

תוכ־ על הזה: העולה
 של החדשות ניותיו

* ו  ה־ ועל שר־הכיטחץ ■
בממשלה. מתרחיט

ת ב ת ער כ ש :האחור־ ה

ם עריפת שי רא
בגל־־ץ

 ״דיווח״ קור אבשלום הזוטר העורך
 חבריו. על דרמטכ״ד
 בן־ יצחק :התוצאה

 שילץ דן הושעה, נר
ץ כתור הבא מי הודח*

׳ ׳ ־1׳ ז סי י י י ז
כ הח של ההליכים
 ח״כ של המהירים הליכי־־הגירושין

 הפכו קליינר מיכאל הצעיר חרות
 ככניסת. היום לשיחת
 מה מגלה הזה העול□

 כ* השכר מאחורי עמד
נר. יי ל ק ת פה מיש

התעמולה כישלון

!׳לוי׳מע להס .;אשור
 ער■ של הבכיר יועצו הוא אחיהם

מה שקור ימאן וסל ג׳וכראן פאת.
 כ* אומרים שבגליל סח׳נץ כפר

: הזה ם ל להעז ראיון
 להיכנע ״ף לאש אסור

 עד שיילחמו בביירות. 1*1י1
י הסוף

ו הסברה, לזה קוראים כישראל
 הוכיחה שמילחסת־הלכנון טוענים

ה שר. דרוש ואולי כישלונה, את
 ישראל שד שתדמיתה היא אמת

 התעמולה מכונת למרות נפגעה
 תזה העולם ? מדוע — המשוכללת

 4 המראות את מנתח
 ״ הקאריקטורות ■ ואת

המערב אזרחי שראו

י1שיו1הו השבוע

היערזת איש
ה ׳סמל על יושב רובין מרדכי

 פעולה כשיתוף כחשוד נאשמים
אכזרי. רצח כמעשה —

היע־ איש מכונה הוא
ד־ אהבתו כגלל רות,
הסתבך? כיצד טבע•

לח141רצח
נמ זהבי צילה החיילת של גופתה

 המיש• נרצחה. היא כפרדס. צאה
 גירסת את דוהה פחה

 הצבאית. המישטרה
? החיילת את רצח מי

מפ ככר הלבנונים נגמר. הפיקניק
 כ־ צה״ל חיילי כלפי איכה גינים

 ׳מאמינים אינם ככר הם מחסומים.
 אותם. להציל כדי באה שישראל

 :אומר פרלמנט חכר
 שאתם שילטון כל

סיסולק: — תשאירו
ל וכ1ה י ח פ

 מ־ האחרונה הצעקה
 שקית כל — ניו־יורק

 להיט הופכת א־שפה
השי אחרי אופנתי.

 ד־ להכניס אפשר מוש
ה כיגדי

 פלסטיק
 הזבל, את

הכל. ולזרוק

ד גוויה  ע
ם לי הג

אבו מכלוף של גופתו
 על צפה נמצאה טבול

 וא■ בנמל המים פני
חפ שבספרד. לנסיה

 הרציף. עד נותרו ציו
 הוא כיצד

ה טבע?
 היה אם
? רצח זה

ם 5 רי ב  ג
!שוודית

 הוא הקבוצתי האונס
 כסופי־ שכיחה תופעה
 פרק הקיץ. של השבוע

ה עד כסידרה נוסף
 ל־ דוקטורנט אונס♦

קרימינולו
 מסביר גיה
ה הן סי

קורבנות♦

ם י ר ו ד י : ש ם י ע ו ב ק

4 כמדינה
א תשקיף

 וכיפה, ונדיב גאון — אישי יומן
וה הטוראי האלוף הערבים, שונא

10 לובה של טרגדיה
11 הגדול הנהר עד — הנדון

13 קטעים
15 אומרים הם מה

10 ניטים א
1א בלונים
21 פורום

22 מיכתבים
24 תשבץ

2א אריה מזל — הורוסקופ
 האירופי, השוק — קטן עולם

33 וקניה זימבאווה
35 כעולם אנשים
41 ושב עוכר השבץ

44 מרחלת רחל
4א לו לה לי
 - שהיה הזה העולם היה זה

40 אלדד ישראל ד״ר של מלכותו
54 ישראל ארץ — נייר של נמר

50 שידור
 59 וירדן ישראל - שידורים מדריך
00 קולנוע
62 ישראל לילות
73 והשקל אתה

74 ספורט
1■  3 2343 הזה העולם


